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قبل الوجبة 
الخفيفة التي 
  تسبق النوم

قبل   قبل العشاء
  الغداء

  جرعة األنسولين  قبل اإلفطار

    Lantus, NPH 
Novolog 70/30, 
Humalog 75/25 

الوجبة الخفيفة   قبل العشاء  قبل الغداء  قبل اإلفطار  مستوى الجلوآوز
عند الذهاب إلى 

  النوم

     

     

     

     

     

     

     

     

     

SLIDING SCALE REGULAR / HUMALOG / NOVOLOG / APIDA 

"آل المعلومات عني"خطة العناية    
      اسمي 

  . سنة  أبلغ من العمر 
     رقم سجلي  الطبي 

  /   /  تاريخ اليوم هو
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آيف أعتني بنفسي   
 

اختبار نسبة الجلوآوز في الدم  أحضر معك جهاز القياس                
والكتيب في آل زيارة   

• قبل اإلفطار    
• قبل الغداء    
• قبل العشاء    
• قبل الوجبة الخفيفة التي تسبق النوم    
• مرة آل األسبوع الساعة   3    صباًحا
• بعد حوالي   15 - 30   . دقيقة من تناول عالج انخفاض السكر في الدم
 

اختبار الكيتون في البول   
• إذا آانت نسبة السكر في الدم تزيد عن    240  
• إذا آنت مريًضا وتشعر بتوعك    
• إذا آنت تشعر بتوعك في معدتك أو برغبة في التقيؤ    
 

الوجبات   / الوجبات الخفيفة   
اإلفطار  وجبة خفيفة  – الغداء  – وجبة خفيفة  – العشاء  – وجبة  –
خفيفة   

 

انخفاض نسبة السكر في الدم :  
إذا آنت يقًظا وتتكلم   

•  4    أونس من العصير أو
•  8    أونس من اللبن أو
•  6- 8  أونس من الصودا 

العادية أو   
•  3    . حبات جلوآوز أو أنبوب جلوآوز جيل

إذا لم يكن الطفل واعًيا أو رفض العالج  اتصل على رقم  – 911  
واستخدم مجموع هرمون الجلوآاجون للطوارئ  .  
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سوف أعمل بجد لخفض نسبة السكر التراآمي في  
جسمي  . سوف أحافظ على جميع مواعيد المجموعات 

ومواعيدي الطبية .  

الهدف   
1 

سوف أختار    آتمرين وأمارسه   
لمدة        

دقيقة،    . مرة أسبوعًيا   

الهدف  
2 

سوف أغطي جميع الكربوهيدرات التي أتناولها  
باألنسولين   

الهدف  
3 

سوف أتناول اإلفطار   الهدف  . مرة أسبوعًيا    
4 

سوف أوفر خيارات غذاء صحي لتساعدني على                      
الحفاظ على أفضل وزن لجسمي .  

الهدف  
5 

سوف أجري فحص لعيني آل عام  الهدف  .  
6 

سوف أقوم بفحص نسبة السكر في الدم طبًقا لتعليمات           
طبيبي أو الممرضة وأآتب النتيجة في السجل الخاص        

بي .  

الهدف  
7 

سوف أقوم بزيارة طبيب األسنان آل عام  الهدف  .  
8 

سوف أتحدث مع طبيبي أو الممرضة عندما أواجه                  
مشكالت في تحقيق أهدافي .  

الهدف  
9 

سوف  الهدف        
10  
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!معلومات تخصني   
 

  نسب السكر التراآمي لدي  نسبة السكر التراآمي المستهدف

 النسبة الطبيعية للسكر في الدم
  دسل/ مجم80-120

  نسبة السكر في دمي 

  فريق العناية بي 
 

      : الطبيب
     : رقم الهاتف

 
      : الممرضة

     : رقم الهاتف
 

       :موظف التثقيف
      :رقم الهاتف

 
     :مسئول الخدمة االجتماعية

      :رقم الهاتف
 

     : أخصائي التغذية
      :رقم الهاتف

 
     : ممرضة المدرسة

      :رقم الهاتف

  :رقم هاتف العيادة
 
_________________ 
 
رقم هاتف غرفة الطوارئ 

  لطب األطفال
 
_________________ 
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